
 

KOSOVELOV DOM SEŽANA – CENIK NAJEMA oz. UPORABE PROSTOROV IN STORITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ceno je vključeno osnovno ozvočenje, osnovna luč, uporaba miz in stolov, blagajne in osebja (dežurni, tehnično osebje po potrebah in razpoložljivosti, 
hostesna služba v standardih glede na dvorano). 
 
OPOMBE: 

 navedene so cene uporabe prostorov do 8 ur (razen za Srednjo dvorano). 

 vsaka nadaljnja ura se zaračuna dodatno v znesku 10% od navedene cene   

 DDV ni vračunan v ceni.  
* Srednjo dvorano je mogoče najeti tudi za čas trajanja do 3 ur (v ta čas je všteta tudi priprava) in pri tem je v ceno všteta osnovna uporaba opreme in sicer: 
dvoranskih stolov, mikrofonov (do 3) in osnovne luči ter po potrebi dodatnih miz. Primer uporabe dvorane: za sestanke, krajša predavanja (brez projektorja 
in platna), srečanja, okrogle mize ipd. 
POPUSTI: izjemoma jih lahko odobri direktor v višini do 20% navedene cene. 
 
Ceno najema drugih prostorov za izjemne dogodke oz. prireditve po potrebi najemnikov lahko določi direktor, vendar ustrezna primerjalno s cenami glede 
na ta cenik. 
Uporabnikom se, vkolikor ni vnaprej dogovorjeno da rekvizite in scenografijo prireditve hranijo pri KDS, zaračuna tudi ležarina/skladiščnina in sicer v znesku 
50 EUR neto / dan. 
 
NAJEM & UPORABA DODATNE TEHNIČNE OPREME IN STORITVE IZVEDBENO-TEHNIČNEGA OSEBJA:  
ozvočenje, luči, odrski elementi, panoji za razstave ipd: cenik za izvedbeno-tehnično opremo in storitve osebja. 

CENIK UPORABE PROSTOROV IN STORITEV 

1.  VELIKA DVORANA 437 sedežev 1.500,00 € 

2.  SREDNJA DVORANA 85 sedežev     do 8 ur 

SREDNJA DVORANA 85 sedežev     do 3 ure * 

400,00 € 

120,00 € 

3.  POMLADNA DVORANA   50 sedežev 100,00 € 

4.  PREDDVERJE – pritličje 150,00 € 

5.  PREDDVERJE – v nadstropju 200,00 € 

6.  AMFITEATER – 1.000 mest 1.500,00 € 

mailto:info@kosovelodom.si
http://www.kosovelovdom.si/


2 
 

CENA UPORABE PROJEKTORJA:  
Projektor NEC PX1004UL (videoprojektor, 10.000 ANSI lm, laser, 1920x1200; standardna leča + short-throw leča) 
Uporaba projektorja je načeloma mogoča samo v prostorih v upravljanju KDS. 
Uporaba projektorja:  100 EUR + DDV za izvajalce javnih kulturnih programov v Občini Sežana 
   150 EUR + DDV za ostale 
Uporaba projektorja izven prostorov KDS je možna samo s spremljavo tehnika KDS, pri tem pa je najem projekotrja (brez druge opreme): 400 EUR + DDV + 
potni stroški. Uporaba projektorja za zunanji namen je mogoča le ob pravočasni rezervaciji storitve. 
 
 
Za javne zavode in vzgojno-izobraževalne organizacije s sedežem v občini Sežana, za ostala društva s sedežem v občini Sežana (ki niso izvajalci javnih 
kulturnih programov ali projektov) veljajo sledeče cene uporabe prostorov: 
uporaba VELIKE DVORANE IN AMFITEATRA: 600,00 €, SREDNJE DVORANE: 250,00 €, POMLADNE DVORANE: 80,00 € ter  PREDDVERJA v pritličju: 100 € in  
PREDDVERJA v nadstropju: 140 € (velja za nepridobitne dejavnosti).   
Navedene so cene uporabe prostorov do 8 ur,vsaka nadaljnja ura se zaračuna dodatno v znesku 10% od navedene cene. 
DDV ni vračunan v ceni. 
 
Za zgoraj naštete uporabnike velja še: 
V primeru uporabe Srednje dvorane do 3 ur, je cena uporabe dvorane 100,00 € in pri tem je v ceno všteta osnovna uporaba opreme in sicer: dvoranskih 
stolov, mikrofonov (do 3) in osnovne luči ter po potrebi dodatnih miz. Primer uporabe dvorane: za sestanke, krajša predavanja (brez projektorja in 
platna), srečanja, okrogle mize ipd. DDV ni vračunan v ceni. 
 
Javnim zavodom in vzgojno-izobraževalnim organizacijam s sedežem v občini Sežana je omogočena uporaba Velike dvorane za potrebe krajših in 
nezahtevnih prireditev v času trajanja do 3 ur (vključno s pripravo) s ceno uporabe: 400 €. DDV ni vračunan v ceni. 
 
Za izvajalce kulturnih programov ali kulturnih projektov (za nepridobitne dejavnosti), ki nimajo sedeža v občini Sežana, veljajo sledeče cene uporabe 
prostorov: 
uporaba VELIKE DVORANE IN AMFITEATRA: 800,00 €, SREDNJE DVORANE: 300,00 €, POMLADNE DVORANE: 90,00 € ter  PREDDVERJA v pritličju: 120 € in  
PREDDVERJA v nadstropju: 150 €.   
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NADOMESTILO ZA UPORABO JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE v Kosovelovem domu Sežana za izvajalce javnih kulturnih programov ali kulturnih 
projektov s sedežem v Občini Sežana 
 
Obrazložitev pojmov:  
- javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne 

zavode 
- kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, letna produkcija, gledališka predstava, 

koncert, štipendija ipd.), ki jo financira lokalna skupnost 
Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Ti so na lokalni ravni izvajalci javnih kulturnih programov. Seznam 
izvajalcev posreduje Občinska uprava Kosovelovemu domu vsako leto, po zaključenem postopku razpisa. Prav tako je izvajalec javnih kulturnih programov OI 
JSKD Sežana. 
 
 

NADOMESTILO ZA UPORABO VELIKE DVORANE – 428 sedežev 
Dodatni stroški V EUR 

Ogrevanje, elektrika, vodarina ipd: 190 € 

Administrativni stroški & tisk: 30 € 

Stroški vzdrževanj & servisov ter programskih oprem: 100 € 

Čiščenje: 40 € 

Hostesna služba (6-8 oseb): 150  - 180 € 

SKUPAJ : 500,00 € 

 
 

NADOMESTILO ZA UPORABO SREDNJE DVORANE – 85 sedežev 
Dodatni stroški V EUR 
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Ogrevanje, elektrika, vodarina ipd: 80 € 

Administrativni stroški & tisk: 30 € 

Stroški vzdrževanj & servisov ter programskih oprem: 50 € 

Čiščenje: 30 € 

Hostesna služba (2 osebi): 55 € 

SKUPAJ: 200,00 € 

 
 

NADOMESTILO ZA UPORABO POMLADNE DVORANE – 40 sedežev 
50,00 € 

 
 

NADOMESTILO ZA UPORABO PREDDVERJA V PRITLIČJU 
Dodatni stroški v EUR 

SKUPAJ: 75,00 € 

Nadomestilo velja za 4-urno uporabo za pogostitev in predstavitve nepridobitne narave. 

 

NADOMESTILO ZA UPORABO PREDDVERJA V NADSTROPJU 
Dodatni stroški v EUR 

SKUPAJ: 100,00 € 

Nadomestilo velja za 4-urno uporabo za pogostitve in predstavitve nepridobitne narave. 

 
 

NADOMESTILO ZA UPORABO AMFITEATRA – 900 mest: 
Dodatni stroški V EUR 

Velja enako kot za Veliko dvorano, zmanjšano za stroške ogrevanja 

SKUPAJ : 450,00 € + stroški varnostne službe 

 
OPOMBE: 
Efektna luč, video projekcija, zahtevno ozvočenje se zaračuna dodatno po ceniku o najemu in uporabi tehničnih pripomočkov. 
UGLASITEV KLAVIRJA STEINWAY: Po računu uglaševalca (v 2019 znaša posam. račun med 180 in 200 €). 
Vkolikor uporabnik oz. izvajalec in Kosovelov dom Sežana ugotovita, da se za potrebe prireditve potrebuje manj oseb hostesne službe, se ta strošek lahko 
ustrezno zniža in posledično zaračuna nižje nadomestilo. 
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UPORABNINA PROSTOROV ZA DALJŠI ROK (mesečne uporabnine za izvajanje kulturno umetniške dejavnosti – Pomladna dvorana): 150,00 € mesečno + 
DDV. 
UPORABNINA PROSTOROV ZA DALJŠI ROK pri uporabi prostorov enkrat tedensko (razen za uporabo ob nedeljah) do 3 šolske ure (mesečne uporabnine za 
izvajanje kulturno umetniške dejavnosti – Pomladna dvorana): 70,00 € mesečno + DDV. 
UPORABNINA PROSTOROV ZA DALJŠI ROK pri uporabi prostorov enkrat tedensko (razen za uporabo ob nedeljah)  do 3 šolske ure (mesečne uporabnine za 
izvajanje drugih dejavnosti – Pomladna dvorana): 90,00 € mesečno + DDV. 
 
Uporabnina se lahko kompenzira z izvedbo ali vstopnino iz produkcijskih predstav uporabnika (gledališka, plesna, baletna šola … ipd.). 
V ceno najema in nadomestila so vštete oz. vključene naslednje storitve: 

- rezervacija in prodaja vstopnic, napoved prireditve v mesečnem Informatorju prireditev Kosovelovega doma Sežana, napoved prireditve na spletni 
strani Kosovelovega doma Sežana, napoved prireditve na video zaslonih v preddverju, napoved prireditve na kabelski TV Kras.  
 

DRUGE IZVEDBENE STORITVE: 
- STORITVE V TONSKEM STUDIU: obdelava CD-ja, urejevanje skladb, presnemavanje, tonska obdelava posnetkov = 50€/ura 
- OBLIKOVANJE BESEDILA NAPOVEDNIKOV, OGLASOV, TELOPOV: 50–150 € (odvisno od zahtevnosti za posamezni izdelek) 
- INTERPRETACIJA: 50–100 € (en glas, odvisno od zahtevnosti). 

 

 

DRUGO: 

Uporabnikom, ki uporabljajo prostore/dvorane kot garderobe (za namene preoblačenja, čakanja na nastop ipd.), se zaračuna uporaba v višini 50% 

uporabnine kot po veljavnem ceniku. V primeru, da se pri tem uporablja tehnično osebje in oprema (projektor, platno ipd.) pa 70% uporabnine. 

Cene uporabe prostorov veljajo izključno med 7. in 23. uro in ne veljajo za nedelje in praznike. 
Cena uporabe prostorov v nedeljo in na praznik med 7. in 23. uro je 30 % višja. 
Posamezna ura uporabe prostorov v nočnem času, ki velja od 23. ure do 6. ure zjutraj, je 30 % dražja. 
Posamezna ura uporabe prostorov v nočnem času v nedeljo in na praznik, je 30 % dražja od urne postavke, ki velja za nedeljo in praznik. 

Zgoraj navedeno ne velja za uporabnike, ki prostore uporabljajo večkrat letno in za izjemne primere dogodkov, o katerih lahko tako odloči direktor. 

CENIK JE SPREJEL SVET ZAVOD KOSOVELOVEGA DOMA SEŽANA NA 8. REDNI SEJI dne 2.12.2019. 


